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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος (λήξη προθεσµιών άσκηση έφεσης κ.λ.π.) 

ύστερα από την υπ’ αριθ. 3708/26.02.2014 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. 

Πλιάκος Αστέριος,  5.  Παπανικολάου Ευτυχία , 6. Σαράντη Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κων/νος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος 

Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Άσκηση ή µη έφεσης και εν γένει τακτικών ή 

έκτακτων ένδικων µέσων κατά των µε αριθ. 

1737/2013, 3182/2013 αποφάσεων του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 2/2014 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκιδικής 

 

Αριθµός Απόφασης: 44 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω. 

Όπως καλά γνωρίζετε έχουν εκδοθεί σε βάρος του ∆ήµου, οι µε αριθ. 1737/2013, 

3182/2013 οριστικές αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών & η µε αριθ. 

2/2014 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, µε τις οποίες και 

κρίθηκε ότι οι αναφερόµενοι στις παραπάνω αποφάσεις εργαζόµενοι συνδέονται µε τον 
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∆ήµο Πολυγύρου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου και µάλιστα οι 

σχετικές αποφάσεις έχουν κηρυχθεί, προσωρινά εκτελεστές. 

Σύµφωνα µε τις από 12/2/2014 και 26/2/2014 εισηγήσεις του δικηγόρου του ∆ήµου, 

πρέπει να ασκηθούν εφέσεις γιατί έχουµε δέσµια υποχρέωση που απορρέει από  την από 

31/12/2013 και µε αρ. πρωτ. 129/013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Όπως καλά γνωρίζετε επίσης για το θέµα αυτό (εργαζόµενους), κρίθηκε από ∆ηµοτικό µας 

Συµβούλιο ότι κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ουσιαστικά µε 

οµόφωνη απόφαση µας αποδεχτήκαµε έµµεσα τις αγωγές που ασκήθηκαν σε βάρος µας, 

ενώ τέλος επειδή δεν πρόκειται κατά την προσωπική µου άποψη για διαφορά 

µισθολογικών διαφορών, απαιτήσεων και το αντικείµενο της δίκης είναι απλά η 

αναγνώριση της σχέσης εργασίας των εναγόντων µε τον ∆ήµο µας, µπορεί η Ο.Ε. να 

παραιτηθεί των ενδίκων µέσων, κόντρα και στην άποψη του ∆ικηγόρου του ∆ήµου. 

Παρά ταύτα και επειδή για το ίδιο θέµα και ως προς το νοµικό µέρος, έχουν εκδοθεί δύο 

(2) αντίθετες αποφάσεις της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, εισηγούµαι να ασκηθούν 

εφέσεις και να γίνει δευτεροβάθµιος έλεγχος των συγκεκριµένων αποφάσεων, προτείνω δε 

να ανατεθεί η σύνταξη και κατάθεση αυτών στον ∆ικηγόρο και κάτοικο Αθηνών κ. 

Θεοφάνη Ατζέµη  (Α.Μ.∆.Σ.Α. 10858), για τις αποφάσεις των Αθηνών και για την 

απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλ/κής, να ανατεθεί στον κ. Ζούνη Κων/νο, δικηγόρο του 

∆ήµου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και 

αφού έλαβε υπόψη της όλα τα κρίσιµα έγγραφα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης της οικονοµικής επιτροπής (Λήξη προθεσµίας 

εφέσεων). 

2) Εγκρίνει την άσκηση εφέσεων κατά των µε αριθ. 1737/2013, 3182/2013 οριστικών 

αποφάσεων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 2/2014 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩΞΜ-5ΘΛ



3 

  

 

 

3) Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση των δύο πρώτων εξ’ 

αυτών (1737/013, 3182/013 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών )τον ∆ικηγόρο και 

κάτοικο Αθηνών κ. Θεοφάνη Ατζέµη, (Α.Μ.∆.Σ.Α. 10858), ορίζει δε την αµοιβή του 

στο ποσό των 600,00 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε έφεση και για την µε αριθ. 2/2014 

οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, τον δικηγόρο του 

∆ήµου κ. Κων/νο Ζούνη. 

4) Εγκρίνει & ψηφίζει πίστωση ποσού  600,00 € πλέον µε το Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6494.001 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» και στο όνοµα 

του δικαιούχου, λόγω δε της πολυπλοκότητας των νοµικών θεµάτων που πρόκειται να 

αντιµετωπισθούν θα συνταχθεί σχετικό συµφωνητικό µε τον δικηγόρο κ. Θεοφάνη 

Ατζέµη και για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο 

Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή αυτού (συµφωνητικού) µε το 

ύψος της παραπάνω δαπάνης.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  44/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η Φεβρουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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